
ZA INFORMACIJO IN PODPORO

Pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika je popolnoma brezplačna.

Zelena številka 800.188.847 Na voljo od 10. marca do 23. septembra 2022,
od ponedeljka do sobote od 9.00 do 19.00 ure, razen nedelj in praznikov

Naslov elektronske pošte censimento.inp@istat.it

Spletna stran Istat-a www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit

Spremljajte nas na #CensimentoPermanenteNonProfit     

Naključno ste bili izbrani in ste
del našega vzorca

S svojo udeležbo boste dali svoj doprinos 

Ali je vaša organizacija med tistimi, ki bodo morale 
izpolniti spletni vprašalnik?
Čim prej izpolnite spletni vprašalnik, do katerega pridete 
s pomočjo podatkov, ki so navedeni v dopisu. Po potrebi 
lahko na zeleni številki vprašate za pomoč popisovalca. 

Ali je vaša organizacija med tistimi, ki bodo sodelovale pri 
popisu s pomočjo osebnega anketiranja s popisovalcem?  
Zaprosite za termin s popisovalcem, ki se vam bo 
oglasil, da se dogovorite za anketiranje* na sedežu vaše 
organizacije. Deluje tudi sistem za spletno upravljanje 
stikov in terminov s popisovalci na spletni strani 
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit.

* S polnim upoštevanjem veljavnih zdravstvenih predpisov

Kaj potrebujete za izpolnjevanje
vprašalnika?

Podatki, ki jih zahteva vprašalnik, se nanašajo pretežno 
na leto 2021. Vprašanja v zvezi s posledicami zaradi 
izrednih zdravstvenih razmer zaradi pandemije Covid-19 
se nanašajo na dvoletno obdobje 2020-2021.

Spodaj so navedeni dokumenti, ki jih morate imeti pri 
sebi, če le-ti obstajajo oz. so pripravljeni

• Ustanovitveni akt ali statut 

• Register družbenikov 

• Enotna knjiga dela in register prostovoljcev 

• Letni računovodski izkaz za leto 2021, 2020 in 2019 

• Finančno poročilo o zbiranje denarnih sredstev 2021 

• Izkaz družbene odgovornosti družbe 2021 / poročilo 
o poslanstvu 2021 

Novosti v vprašalniku

Poznavanje sedanjosti za pogled v prihodnost 

S pomočjo rezultatov popisa 2022 bomo dobili 
posodobljen vpogled v naslednje specifične tematike:  

• dejavnosti, ki jih je izvajala neprofitna organizacija, 
in koristniki teh dejavnosti 

• ekonomske dimenzije 

• družabna omrežja 

• komunikacijske aktivnosti in zbiranje finančnih sredstev 

• digitalizacija 

• projekti socialne inovacije

Poseben poudarek bo tudi na učinkih pandemije na 
dejavnosti neprofitnih organizacij in na vlogo, ki so jo 
imele v obdobju izrednega zdravstvenega stanja. 

Vse potrebne podatke lahko najdete na 
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/risultati

STALNI POPIS NEPROFITNIH ORGANIZACIJ PREDVIDEVA TAKO OBVEZNOST ODZIVA KOT KAZNOVALNE UKREPE.
ZBRANI PODATKI SO ZAŠČITENI Z URADNO IN STATISTIČNO TAJNOSTJO.

Od 10. marca do 23. septembra 2022 poteka 

drugo vzorčno zbiranje podatkov o neprofitnih 

organizacijah, ki ga Nacionalni statistični 

inštitut izvaja v okviru stalnih popisov. V tokratni 

popis je vključenih približno 110.000 naključno 

izbranih organizacij, ki morajo sodelovati pri 

zbiranju podatkov tako, da same izpolnijo spletni 

vprašalnik ali opravijo anketo s popisovalcem. 

Zbrani podatki bodo omogočili poznavanje 

značilnosti, vlogo in dinamičnost neprofitnega 

strateškega sektorja v Italiji, s čimer bomo dobili 

uraden in zanesljiv statističen pregled.

Sodelovanje ni samo zakonita obveznost, temveč 

tudi pomembna priložnost 

STALNI POPIS NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ
Italija vas potrebuje za skupni blagor

NEPROFITNE
ORGANIZACIJE

STALNI  POPISI
ITALIJA DAN ZA DNEM.


