NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Z NADAČNÍHO FONDU SBERBANK CZ

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI NÁVRHU – ZAMĚSTNANCI SBERBANK CZ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ							

TELEFON – KLAPKA

ZKR. A ČÍSLO ORG. JEDNOTKY

ZAMĚSTNANECKÉ ČÍSLO

NÁZEV ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

ÚDAJE O ORGANIZACI – PŘÍJEMCI FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
A. OBECNÉ A KONTAKTNÍ INFORMACE
NÁZEV ORGANIZACE (dle platných stanov organizace)

IČ ORGANIZACE

ROK ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Právní statut organizace (vyberte/zaškrtněte):
občanské sdružení

o.p.s.

účelové zařízení církve

nadace		

nadační fond

jiné:

ADRESA SÍDLA ORGANIZACE

KORESPONDENČNÍ ADRESA ORGANIZACE (pokud není shodná se sídlem)

Webové stránky:
HLAVNÍ ČINNOST/POSLÁNÍ ORGANIZACE – STRUČNÝ POPIS (max. 500 znaků)

Geograﬁcká působnost organizace (vyberte/zaškrtněte):
místní		

regionální		

celorepubliková

mezinárodní

Osoba oprávněná jednat jménem organizace
JMÉNO A PŘÍJMENÍ					

POZICE V ORGANIZACI

Kontaktní osoba pro tuto žádost
JMÉNO A PŘÍJMENÍ					

TELEFONNÍ ČÍSLO		

E-MAILOVÁ ADRESA

www.sberbank.cz

POZICE V ORGANIZACI

B. ÚDAJE O PROJEKTU – PŘEDMĚT NÁVRHU NA PŘIDĚLENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
STRUČNÝ POPIS/SHRNUTÍ PROJEKTU
Komu je projekt určen, jaký společenský problém řeší, kdy a kde bude realizován (max. 500 znaků):

ÚČEL FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Na co bude náš dar použit, co bude v rámci projektu díky naší podpoře realizováno – prosím, uveďte konkrétní věci, činnosti atp. použití příspěvku
(max. 500 znaků):

CÍLOVÁ SKUPINA
Kdo je hlavní cílovou skupinou projektu – např. tělesně postižené děti, senioři v obtížné životní situaci apod. (max. 100 znaků):

Osobní zkušenost:
organizaci znám a osobně doporučuji		

organizaci neznám a nemohu se osobně zaručit

Věková kategorie cílové skupiny (vyberte/zaškrtněte):
děti do předškolního věku

děti školního věku			

dorost, studenti

dospělí v produktivním věku

senioři				

všechny věkové kategorie

CÍL PROJEKTU
Jaké pozitivní změny chce projekt dosáhnout (max. 500 znaků):

KOMUNIKACE PROJEKTU
Bude projekt nějak komunikován veřejnosti? Pokud ano, jak? (max. 200 znaků):

www.sberbank.cz

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SBERBANK
Má projekt prostor pro to, aby se do něj nějakým způsobem zapojili zaměstnanci? Pokud ano, jak? (max. 500 znaků):

HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI
Podle čeho bude zjišťována úspěšnost projektu? Jak zjistíme, že projekt byl úspěšný a finanční prostředky byly využity účelně? (max. 500 znaků):

C. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
POŽADOVANÁ ČÁSTKA (v Kč): 		 ČÍSLO ÚČTU:				

											
/
Uveďte číslo účtu, na který má Sberbank v případě podpory projektu převést darovanou
částku.

Datum vyplnění žádosti:

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
Návrh na přidělení finančního příspěvku prosím zasílejte e-mailem na adresu havranek.alena@sberbankcz.cz.
Váš návrh bude zařazen na nejbližší schůzi Správní rady.
O přidělení finančního příspěvku a jeho výši rozhoduje Správní rada fondu dle postupu definovaného platnými Stanovami Nadačního fondu
Sberbank CZ.
Kontaktní osoba: Alena Havránek, Event and CSR Manager, e-mail: havranek.alena@sberbankcz.cz

www.sberbank.cz

