
		rok 2006

Informačný list o fungovaní a aktivitách základného kolektívu občianskeho združenia 

Názov združenia:

Názov základného kolektívu (klubu, krúžku, skupiny ap.):

Meno a priezvisko vedúceho základného kolektívu (kontaktná osoba):

Adresa vedúceho základného kolektívu:

Sídlo základného kolektívu:

Ulica:

č. d.:

Miesto:

PSČ:

Telefón:

Fax:

e-mail:

www:

Bankový účet:

IČO:

Počet členov v základnom článku:


z toho členov vo veku do 15 rokov:


členov vo veku od 15 do 26 rokov:


členov vo veku nad 26 rokov:


počet znevýhodnených detí a mládeže:

Úroveň činnosti základného kolektívu:
a) miestna
b) okresná
c) krajská
Typ aktivít - poskytovaných činností:


Cieľové skupiny, ktorým sú aktivity určené: 
	deti do 15 rokov,

deti do 18 rokov,
	mládež do 26 rokov,
	rizikové skupiny detí a mládeže,
	osoby so zdravotným postihnutím,
osoby v sociálnej núdzi,
talentované deti a mládež,
príslušníci národnostných menšín,
minority,
osoby ohrozené drogovou závislosťou alebo drogovo závislé,
utečenci, cudzinci,
krajania,
všeobecne verejnosť.

Podporné vyjadrenie miestnej autority, ktorá pozná aktivity základného kolektívu (predstaviteľ miestnej samosprávy,  predstaviteľ registrovanej cirkvi, riaditeľ školy, rektor univerzity, dekan fakulty, riaditeľ CVČ a pod.):





Meno a priezvisko:
Názov inštitúcie a funkcia:
Telefonický kontakt:
Dátum:										Podpis a pečiatka

rok 2006
Správa o činnosti základného kolektívu

Počet pravidelných stretnutí v roku 2006:

Pravidelnosť stretnutí:

Charakteristika základného kolektívu  a jeho činnosti v hodnotenom roku:





















Iné podujatia realizované základným kolektívom (dátum, názov, krátka charakteristika):




















Dátum:                                                                               	     Podpis vedúceho základného kolektívu
					rok 2006

Škola, resp. školské zariadenie....................................................................................................................

Meno a funkcia štatutárneho zástupcu .....................................................................................................

Čestné vyhlásenie 

V priestoroch našej školy, resp školského zariadenia pracujú základné kolektívy občianskeho združenia .............................................................................................................................:
Zoznam základných kolektívov (názov a zodpovedný vedúci) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čestne vyhlasujem, že
zriaďovateľom vyššie uvedených základných kolektívov je občianske združenie,
pri činnosti týchto základných kolektívov nedochádzalo k duplicite aktivít klubov a krúžkov našej školy, resp. školského zariadenia, základné kolektívy pracovali samostatne a nezávisle od školy, resp. školského zariadenia, 
zamestnanci školy, resp. školského zariadenia, ktorí sa podieľali na činnosti týchto základných kolektívov v roku 2006, sa tejto práci venovali dobrovoľne nad rámec svojich pracovných povinností,
činnosť a aktivity týchto základných kolektívov nie sú vykazované ako činnosť našej školy, resp. školského  zariadenia.


................................                                                                                      ............................................
dátum 										podpis a pečiatka


Pozn. V prípade existencie zmluvy  alebo dohody o súčinnosti priložte ich kópiu.


