KONKURS WIEDZY
O TRZECIM SEKTORZE
Test wiedzy o trzecim sektorze jest pierwszym etapem konkursu. Test jest jednokrotnego wyboru,
zakreślenie większej ilości odpowiedzi nie będzie punktowana. Test zawiera pytania otwarte.
Po zakończeniu testu należy niezwłocznie oddać kartę testu i udać się po odbiór karty konkursowej
uprawniającej do rozpoczęcia podchodów. Łączny czas całego konkursu to maksymalnie 90 minut.
Powodzenia!!

………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika

1. Ile organizacji pozarządowych jest zarejestrowanych w KRS z terenu Czerwionki-Leszczyn?
(1 pkt.)
a)
b)
c)
d)

ok. 20
ok. 50
ok. 100
ok. 3000

2. Rozwiń skrót NGO (1 pkt.)
NON GOVERNMENTAL ORGANISATION

3. Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnych źródeł finansowania swojej działalności,
wymień 3 z nich. (3 pkt.)
przykładowe odpowiedzi

1)
2)
3)

Darowizny
Dotacje
Działalność odpłatna, działalność gospodarcza

4. Wymień 3 nazwy, które zamiennie stosuje się określając organizacje pozarządowe. (3 pkt.)
przykładowe odpowiedzi

1) 3 sektor
2) organizacja społeczna
3) organizacja non profit

Zadanie publiczne pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej”
jest współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Wymień 3 znane Ci ogólnopolskie fundacje. (3 pkt.)
przykładowe odpowiedzi

1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2) Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
3) Fundacja Polsat
6. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może założyć? (1 pkt.)
a) 3 osoby
b) 7 osób
c) 10 osób
d) 15 osób
7. Organizacja pozarządowa może prowadzić? (1 pkt.)
a) tylko działalność nieodpłatna
b) działalność nieodpłatna i odpłatną
c) działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarczą
d) tylko działalność gospodarczą
8. Aktywność społeczno-gospodarcza nowoczesnych państw demokratycznych jest podzielona
na trzy sektory. Według tej typologii: (3 pkt.)
Pierwszy sektor to organizacje rządowe, samorządowe
Drugi sektor to organizacje biznesowe (firmy)
Trzeci sektor to organizacje pozarządowe
9. Gdzie nie można być wolontariuszem? (1 pkt.)
a) w schronisku dla zwierząt
b) w Miejskim Ośrodku Kultury
c) w kwiaciarni
d) w fundacji
10. Wymień 3 działania, które prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych. (3 pkt.)
przykładowe odpowiedzi

1) Doradza organizacjom pozarządowym
2) Prowadzi szkolenia
3) Prowadzi działania na rzecz młodzieży
11. Na czym polega Kampania Kilometry Dobra? (1 pkt.)
a) zbieranie pieniędzy dla dzieci uprawiając sport, korzystając z aplikacji Endomondo Sport
Tracker
b) zbieranie pieniędzy na określone cele dobroczynne i układanie kilometrów ze złotówek
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c) mierzenie kilometrów, które pokonują wolontariusze podczas swoich działań
d) codzienne podróże samochodem do pracy wymieniane na kilometry przekazywane fundacji
12. Impreza integracyjna organizacji pozarządowych, mieszkańców i samorządu nazywa się?
(1 pkt.)
a) Letnia Integracja
b) Festiwal Organizacji Pozarządowych
c) Miasteczko Organizacji
d) Zlot Miłośników 3 Sektora
13. KGW TV to? (1 pkt.)
a) Program kulinarny prowadzony przez Koło Gospodyń Wiejskich na YouTube
b) Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Transmitowany w telewizji
c) Program Katastrofy Górnictwa Węglowego
d) Klub Gminnych Wolontariuszy
14. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do? (1 pkt.)
a) sądu rejonowego
b) starosty
c) urzędnika gminy
d) fundatora
15. Zaznacz błędną odpowiedź. Udział osób poniżej 16 lat w stowarzyszeniach jest dozwolony:
(1 pkt.)
a) za zgodą przedstawicieli ustawowych
b) według zasad określonych w statutach stowarzyszeń
c) pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia
d) bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
16. Spośród organizacji pozarządowych o status OPP mogą ubiegać się: (1 pkt.)
a)
b)
c)
d)
e)

partie polityczne
związki zawodowe i organizacje pracodawców
stowarzyszenia zwykłe
samorządy zawodowe
fundacje utworzone przez partie polityczne

17. Do uprawnień organizacji pożytku publicznego należy: (1 pkt.)
a)
b)
c)
d)

możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz
prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w publicznym radiu i telewizji
możliwość angażowania do prowadzenia zbiórek publicznych małoletnich poniżej 16 lat
wszystkie powyższe
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18. Komisja rewizyjna stowarzyszenia to: (1 pkt.)
a) Organ nadzorujący wszystkie stowarzyszenia w gminie
b) Organ nadzorujący funkcjonowanie danego stowarzyszenia
c) Organ planujący pracę stowarzyszenia w kolejnym roku
d) Zespół ds. diagnozowania potrzeb członków stowarzyszenia
19. Kiedy najwcześniej można otrzymać status pożytku publicznego (tzn. OPP)? (1 pkt.)
a) po roku działalności
b) w każdej chwili
c) po realizacji projektu z administracją publiczną
d) po dwóch latach działalności
20. Co nie jest organizacją pozarządową? (1 pkt.)
a) spółdzielnia mieszkaniowa
b) stowarzyszenie
c) partia polityczna
d) koło gospodyń wiejskich
21. Co oznacza popularny zwrot „1% podatku”? (1 pkt.)
a) kwota podatku, którą organizacje przeznaczają dla samorządu lokalnego
b) kwota podatku, którą organizacje przeznaczają na osoby niepełnosprawne
c) kwota podatku, którą organizacje mogą otrzymać od płatników podatku
d) kwota podatku, którą organizacje mogą otrzymać od emerytów
22. Kto realizuje popularny w gminie program Działaj Lokalnie (1 pkt.)
a) Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka
b) Warsztat Terapii Zajęciowej
c) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
d) Fundusz Lokalny Ramża
23. Kto organizował w 2015/2016 roku akcję „Kilometry Dobra” (1 pkt.)
a) Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
b) Rodzinne Ogródki Działkowe
c) Stowarzyszenie Redukowania Bierności
d) Grupa Biegowa „Luxtorpeda” oraz Stowarzyszenie „Jestem”
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24. Uzupełnij nazwy lokalnych organizacji pozarządowych: (7 pkt.)
1) Korpus Artylerii Najemnej
2) Wspólnota Śląska Ciosek
3) Stowarzyszenie Przyjaciół Formacji Tanecznej Zyg Zak
4) Stowarzyszenie Proekologiczne Zielone Miasto
5) Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko
6) Stowarzyszenie „Najważniejsza Jest Tradycja”
7) Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”
25. Uzupełnij nazwy klubów sportowych: (7 pkt.)
1) Klub Sportowy Dekor Bełk
2) Ludowy Klub Sportowy Unia Książenice
3) Klub Sportowy Płomień Czuchów
4) Ludowy Klub Sportowy OrzełPalowice
5) Ludowy Klub Sportowy BorowikSzczejkowice
6) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice
7) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko
26. Dopasuj logo do organizacji (3 pkt.)

a)

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Jestem”

1.

b)

Grupa Biegowa „Luxtorpeda”
Czerwionka

c)

Warsztat terapii zajęciowej
WTZ Czerwionka

2.

3.
1. C
2B
3. A

razem: ………./50 pkt
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