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II. ERANSKINA
ERAKUNDEAREN DATUAK JASOTZEKO INPRIMAKIA
ERREGISTROAREN DATUAK / IZENA EMATEN DUEN ERROLDA
Estatutuek elkartearen helburua hurrengoa dela jasotzen dute (hitzez hitz kopiatu): *
ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKATZEA DATUAK
Zenbat denboran ari da zerbitzua 
ematen?
(Aukeratu bat)
Estaldura eremu geografikoa
(Aukeratu bat edo gehiago)
Lan- eta orientazio-eremua
Lan-eremua
Orientazioa espezifikoa
Zure erakundea, soilik, osasun arloan 
aritzen al da?
Zein zerbitzu ematen dituzue?
Hala bada, zein beste eremutan
garatzen ditu jarduerak?
Erakundearen jarduera, nagusiki, zein talderi dago zuzenduta? (aukeratu bat edo gehiago)
Aukeratutako horietatik, esan, azken urtean, zenbat lagun izan diren elkartearen jardueren onuradunak
Elkartearen jarduera zein adin-talderi dago zuzenduta, nagusiki?(Aukeratu bat edo gehiago)
Bazkide kopurua
Laguntzaile kopurua
1Adierazi zenbat profesional aritu diren, eta hilean, guztira, zenbat ordu sartu dituzten, datuak betetzen jardundako  hil horretan bertan.2Adierazi, unean-unean zenbat profesionalek lagundu duten,  eta hilean, guztira, zenbat ordu sartu dituzten,  datuak betetzen jardundako  hil horretan bertan.3Adierazi zenbat boluntario ibili diren, eta hilean, batez beste, zenbat ordu sartu dituzten, datuak betetzen jardundako hil horretan bertan.
 
Erakundearen urteko aurrekontua
(azken ekitaldikoa)
ZUZENDARITZA PARTAIDEAK
Taldeko Aginte Organo/Entitatearen Zuzendaritza Batzordeko kideak, eskabidearen datan indarrean eta erregistroan edo erroldan erregistratuta egonik, honako hauek dira, (hitzez hitz kopiatu, izenak eta karguak adieraziz. Erakundearen estatutuak taldeko Aginte Organo bat existitzea aurreikusten ez badu, lehendakaritza, idazkaritza eta altxortegia osatzen duten pertsonen izenak eta karguak adierazi):
Izena
Kargua
Lehendakaria
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