Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos

ANKETA
Lithuanian Catholic Religious Aid 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY 11378-2441 USA
tel: 1-718 326-5202; faksas/fax: 1-718 326-5206; e-paštas/e-mail: info@lkrsalpa.org ;
interneto svetainė/website: www.LKRSalpa.org

Prašymų pateikimo terminai: pavasarį iki balandžio 1d. ir rudenį iki spalio 1d.

Paramos prašančios organizacijos pavadinimas
_________________________________________________
Adresas
_________________________________________________
Telefonas_________________________________________________
Faksas___________________________________________________
E-paštas__________________________________________________
Interneto svetainė *________________________________________
Skype`o vardas * _________________________________________
Sąskaitos numeris bei banko duomenys *

Paramos prašymo data______________________________________

1. BENDRA ORGANIZACINĖ INFORMACIJA. Pristatykite/ apibūdinkite
glaustai savo organizaciją: jos tikslus, veiklą.**
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2. KONKRETUS PROJEKTAS. Aprašykite glaustai projektą, kurio
įvykdimui prašote LKRŠ paramos. (Prašant paramos stovykloms,
rekolekcijoms, nurodykite dalyvių ir dienų skaičių) **
Projekto pavadinimas...

Projekto tikslas, -ai...

Projekto aktualumas/ esmė...

3. PROJEKTO SĄMATA. Pateikite detalią viso projekto sąmatą
(Eurais/Euro).**
Projekto sąmata:
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******3a. Ar esate pateikę prašymus šiam projektui paremti kitiems

asmenims, organizacijoms ar fondams? Jei taip, prašome nurodyti jų
pavadinimus bei koordinates.

******3b. Kiek lėšų jau esate surinkę šio projekto įgyvendinimui?

Iš kokių šaltinių? Pvz.: prašančios organizacijos įnašas, kitų
fondų, organizacijų, pavienių asmenų, 2 proc. iš valstybei sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio.

******3c. Kokios sumos prašote iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos?

Eurais/ Euros ________________________________
******3d. Jei nebus jums paskirta pilna Jūsų prašoma suma, kokiu būdu

planuojate surinkti likusią dalį reikiamų lėšų projektui įgyvendinti? Ar
skiriate lėšų šiam projektui iš bendro Jūsų organizacijos biudžeto?
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4. ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS. Kada projektas prasideda ir baigiasi?
Nurodykite projekto vykdymo etapus.**

5. PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Parašykite trumpai kokius kriterijus naudosite
įvertinti šio projekto naudingumą? Kaip galėsite parodyti, kad Jūsų
projektas gavęs LKRŠ paramą pasiekė savo tikslą? **

6. LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA remią katalikišką ugdymo, religinę
ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Kokiai vienai veiklai
priskirtumėte savo projektą? Pvz.: katalikiško ugdymo veikla; arba religinė
veikla; arba karitatyvinė veikla.

7.LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS MISIJA/TIKSLAI. Kaip Jūsų
įvykdytas projektas prisidės prie LKR Šalpos misijos? Kaip/ kuo LKRŠ
parama projektui bus svarbi?**
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8. ATSAKINGAS ASMUO PRAŠANTIS PARAMOS PROJEKTO ĮVYKDYMUI:
Vardas,pavardė_______________________________________________
Pareigos_____________________________________________________
Parašas_____________________________________Data_____________
Adresas______________________________________________________
Telefonas/mobilus telefonas *_____________________________________
Faksas/Skype`as *_____________________________________________
Elektroninis paštas *____________________________________________
Vietinio ordinaro, provincijolo arba gen. vyresniosios pritarimas projektui.

______________________________________________________________________________

Parašas

Antspaudas *

Data

Vietinio ordinaro, provincijolo arba gen. vyresniosios komentarai/ mintys
apie patvirtintą projektą:

(*) Jeigu turite
(**) Galima pridėti atskirą lapą
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