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Tady jsme doma
ŽÁdoST o PodPorU – orGanIZaCE

Evidenční číslo

Evidenční číslo:

Název projektu

Název organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby (osoba zodpovědná za projekt)

E-mail kontaktní osoby

www

Facebook

Jméno a příjmení statutárního zástupce

Telefon kontaktní osoby

orgaNizacE

cíle a poslání

Počet zaměstnanců / dobrovolníků / členů

adresa sídla

Korespondenční adresa (pokud se liší)

iČ     

E-mail statutárního zástupce

Banka

Číslo účtu

iNForMacE o ŽaDaTELi
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Evidenční číslo:

www nebo facebooková stránka projektu (pokud existuje)

Místo (lokalita, kde se projekt uskuteční)

Popište svoji motivaci, proč chcete projekt uskutečnit? 
Na jaký problém reagujete? 
Víte o někom, kdo řeší stejný problém?

Jaké jsou vaše cíle, čeho chcete dosáhnout?

Jakým způsobem toho chcete dosáhnout? 
Jaké budou konkrétní kroky, kdy a čím projekt začne, jak bude probíhat a kdy a čím skončí?

Představte stručně svoji organizaci, co je vaším cílem?

ProJEKToVý záMěr – ŽáDosT o PoDPoru
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co se díky vašemu projektu změní?

Kdo je vaše cílová skupina?
 

Kdo všechno je ve vašem týmu, s kým můžete počítat?
 

o jakou částku žádáte a jaký je celkový rozpočet? 
Prosíme uveďte rozpočet co nejpřesněji.
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Jak se o vašem projektu dozví širší veřejnost?

Jak poznáte, že byl projekt úspěšný?

co byste nám ještě chtěli vzkázat a jinam se nevešlo?

DěKuJEME za VaŠi ŽáDosT a DrŽÍME VáM PaLcE!
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V

Žádost vyplnil/a: jméno a příjmení

Dne

ProHLáŠENÍ

Já níže uvedený/á prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti a v přílohách k ní připojených jsou správné a pravdivé.

odesláním žádosti žadatel dává souhlas se zpracováním v uvedeném znění.
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