Конкурс проектів
Залучення молоді до запобігання торгівлі людьми в Україні
ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

Перш ніж заповнювати цю форму, будь-ласка ознайомтесь з Положенням про конкурс.

Розділ 1 - Інформація про організацію
1.1 Назва організації від якої
подається проект
Вкажіть повну адресу, включаючи поштовий індекс або абонентську скриньку.
1.2 Контактна адреса

1.3 Номер телефону

Вкажіть всі контактні номери телефонів

1.4 Номер факсу

Вкажіть номер факсу

1.5 Контактна особа з питань
проекту

Вкажіть ім’я та посаду контактної особи з питань цього проекту.

Тел.
1.6 Контактна інформація
особи з питань проекту

Факс
E-mail

1.7. Наявність банківського
рахунку

Чи має організація офіційний банківський рахунок для отримання
коштів у гривнях
Оберіть "Так" чи "Ні".

1.8. Дата реєстрації

Коли було зареєстровано вашу організацію

1.10 Фінансова звітність

Чи має організація спроможність дотримуватися вимог фінансової
звітності?
Оберіть "Так" чи "Ні".

ТАК

НІ

ТАК

НІ

1.11 Основні напрямки роботи
організації

1.12 Відповідний досвід та
кваліфікація організації

Наведіть інформацію про досвід вашої організації у сфері діяльності, до якої належить
запропонований проект, а також надайте перелік проектів, що реалізувалися вашою
організацією протягом останніх трьох років та зазначте джерела їх фінансування.

Розділ 2 - План проекту
Назва проекту має короткою та змістовною.

2.1 Назва проекту

Стисло (одне – два речення) сформулюйте загальну мету, яку буде досягнуто при
виконанні проекту.

2.2 Мета проекту
2.3 Географія проекту

Наприклад (учні старших класів, студенти, молоді люди віком …)

2.4 Цільова аудиторія
2.5 Очікувана кількість молодих
людей, які візьмуть участь у
впровадженні проекту та у
заходах проекту
2.6 Необхідне фінансування
(вкажіть в грн.)
2.7. Чи плануєте ви залучати
додаткові ресурси до реалізації
проекту? (включаючи ресурси
в не грошовій формі)

Кількість молодих людей, які візьмуть участь у впровадженні проекту Кількість молодих людей, які візьмуть участь у впровадженні проекту та у заходах
проекту Якщо так, то які саме?

Назва

Роль у проекті

2.8 Чи плануєте ви залучати інші
організації до реалізації
проекту. Якщо так, то які саме і
яка їх роль у реалізації проекту?

2.9 Чи будете ви залучати до
своєї діяльності експерта з
протидії торгівлі людьми?
2.10 Запланована дата початку
проекту.
2.11 Запланована тривалість
проекту.

Якщо так, зазначте ПІП експерта або назву організації.

2.12 Перелік видів діяльності по проекту*
Назва заходу

Кількість молоді, яку планується
залучити

Час та місце проведення

Кількість молоді, яку планується
залучити

Час та місце проведення

Кількість молоді, яку планується
залучити

Час та місце проведення

Детальний опис запланованого заходу.
Назва заходу

Детальний опис запланованого заходу.
Назва заходу

Детальний опис запланованого заходу.
* Для опису кожного заходу використовуйте таблицю для заходів. Якщо заходів більше – скопіюйте таблицю.
2.13 Повідомлення
2.14 Документальний фільм
MTV EXIT
2.15 Висвітлення заходів та
результатів проекту у ЗМІ

Вкажіть ключові повідомлення з тематики проекту, якими ви плануєте поділитися з
аудиторією/учасниками проекту.

Вкажіть як ви плануєте включати демонстрацію фільму MTV EXIT до вашого
проекту?
Вкажіть як ви будете співпрацювати зі ЗМІ.

2.16 Досягнення успіху

Як ви будете проводити моніторинг та оцінку вашого проекту? Які інструменти ви будете
для цього використовувати?

2.17 Можливі труднощі

Які перешкоди можуть завадити реалізації проекту? Як ви плануєте їх попередити та
вирішити?
Бюджет проекту
власний внесок

Стаття витрат

1. Операційні витрати

2. Адміністративні витрати

Разом

одиниця
виміру

кількість

вартість
за одиницю

загальна
сума

сума

грошова/ не
грошова
форма

Внесок
донора

