ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

A. KONTAKTNÍ INFORMACE

Název organizace:
(dle platných stanov organizace)

Identifikační číslo organizace:

Adresa sídla organizace:

Korespondenční adresa organizace
(pokud není shodná se sídlem):

Přímé telefonní číslo organizace:

Přímé faxové číslo organizace:

Webové stránky:

Jméno a pozice osoby oprávněné
jednat za organizaci:

Jméno a pozice osoby zajišťující správu financí:

Jméno a pozice kontaktní osoby pro tuto žádost:

Přímé telefonní číslo kontaktní osoby:

Přímá e-mailová adresa kontaktní osoby:

B. INFORMACE O ORGANIZACI
Rok založení organizace:

Právní statut organizace:
Vyberte/zaškrtněte
spolek

o.p.s.

účelové zařízení církve

nadace

nadační fond

Hlavní činnost/poslání organizace - stručný
popis (max. 100 slov):

Geografická působnost vaší organizace:
Vyberte/zaškrtněte
místní

regionální

celorepubliková

mezinárodní

C. INFORMACE O PROJEKTU - PŘEDMĚT ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
1) STRUČNÝ POPIS/SHRNUTÍ PROJEKTU:
(max. 100 slov - komu je project určen, jaký
problém bude řešit, kdy a kde bude realizován)

2) CÍLOVÁ SKUPINA:
popište cílovou skupinu projektu:
Kdo je hlavní cílovou skupinou
(stručný popis; např mladí lidé
v obtížné životní situaci; apod.)
Věková kategorie cílové skupiny:
Vyberte/zaškrtněte
všechny
věkové
kategorie

0 - 4 roky

5 - 10 let

Počet - kolika zhruba zástupcům cílové skupiny je
projekt určen a pomůže:

11 - 17 let

18 - 22 let

23 - 64 let

65+

3) PROJEKT
Cíl projektu - jaké pozitivní změny chcete
projektem dosáhnout:

Hlavní aktivity - stručně popište, co všechno
budete v rámci projektu s naší podporou dělat,
jakými aktivitami chcete cíle dosáhnout:

Komunikace projektu - budete o své činnosti/
projektu dávat nějak vědět veřejnosti?
Pokud ano, jak?

Zapojení zaměstnanců Citibank - má projekt
prostor pro to, aby se do něj nějakým způsobem
zapojili zaměstnanci? Pokud ano, jak?

Hodnocení úspěšnosti - podle čeho zjistíte, že
váš projekt byl úspěšný a finanční prostředky byly
využity účelně? Jak zhodnotíte jeho úspěšnost?

4) FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Požadovaná částka: (v Kč)
Účel příspěvku:

Stručně popište, na co bude náš dar použit:
(max 100 slov)

Finanční udržitelnost/vlastní zdroje: uveďte zda
a jakou formou přispěje do rozpočtu projektu vaše
organizace a jak do budoucna plánujete zajistit
jeho udržitelnost:

Rozpočet projektu:
uveďte hrubý rozpočet projektu
Název/popis položky:

Cena v Kč:

CELKEM:

Číslo účtu – uveďte číslo účtu, na který má Citi v případě podpory Vašeho projektu převést darovanou částku

Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem organizace

Žádost o finanční příspěvek prosím zasílejte poštou a emailem nejpozději ke dni dané uzávěrky.
kontaktní osoba: Lucie Polívková
adresa: Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5; lucie.polivkova@citi.com, Tel.: +420 233 062 947

