PRIJAVNICA NA PROJEKT ZUNAJ

Splošni podatki o akciji

Ime akcije (kaj načrtuješ?)

Naslov oziroma lokacija (kje bo akcija potekala?)

Trajanje akcije (kdaj oziroma koliko časa?)

Podatki o pobudniku

Ime in priimek

Naslov

Telefon

Email

Akcijo prijavljam (označi):
X

sam/a

X z večimi ljudmi
		
		
število sodelujočih:
		imena sodelujočih:
X

preko društva

		ime društva:
		število sodelujočih:

Opis akcije
1. Opiši akcijo, ki jo želiš izvesti s pomočjo podpore projekta Zunaj.
(Osredotoči se na to, komu bo akcija koristila in kaj želiš z akcijo doseči. Do 150
besed, lahko tudi v alinejah.)
Primer: Želimo organizirati piknik na zelenici pred našimi bloki. Trenutno se na zelenici nič ne dogaja,
večinoma sosedi na njej sprehajajo pse. S piknikom bi želeli za eno dopoldne zelenico nameniti
temu, da jo uporabljajo lokalni prebivalci in da se preko druženja ob hrani med seboj tudi spoznajo

2. Opiši, kaj boš za uspešno izvedbo akcije naredil sam/a.
(To lahko vključuje prostovoljno delo, znanje in veščine, ki bodo vloženi v izvedbo
akcije, material, komunikacija sporočila (plakati, risbe, ipd.). Do 150 besed, lahko
tudi v alinejah.)
Primer: Sosed Jože nam bo posodil nekaj vrtnega pohištva, za izposojo klopi in miz bomo prosili
tudi lokalno gasilsko društvo. Na voljo imamo tudi nekaj lastnega pribora. Pri pripravi hrane bomo
uporabili kuhinjo sosede Nine, Sare in Mihata (da narežemo kruh, zelenjavo, spečemo čevapčiče ipd.).
Na oglasne deske v blokih bomo obesili vabilo za tiste, ki bi želeli pomagati pri dogodku. Poskusili
bomo tudi dobiti prenosne zvočnike za glasbo in imeli na voljo nekaj igrač za otroke (žoge, krede,
ipd.).

3. Napiši, kakšno podporo (finančno in vsebinsko) potrebuješ s strani projekta
Zunaj.
(Okvirno oceni stroške akcije, in zapiši, kaj bo kupljeno s sredstvi iz projekta
Zunaj. Pojasni, zakaj je to pomembno za izvedbo akcije. Do 150 besed, lahko tudi
v alinejah.)
Primer: Za nakup hrane in pijače za približno 50 ljudi, za katere upamo, da se bodo udeležili
piknika, potrebujemo 300€ (15€ - barvni tisk plakatov, 15€ - lak za leseno pohištvo (sosedu Jožetu
bomo v zameno za izposojo obnovili pohištvo), 45€ - čevpčiči in hrenovke, 25€ - sokovi, 30€ - kruh,
35€ - zelenjava, 20€ - ajvar, gorčica, ketchup, 5€ - prtički...). Ker želimo, da se čim več ljudi vključi v
dogodek in se podruži med sabo, bi radi imeli na voljo dovolj hrane in pijače.

Priloge
Za boljšo ponazoritev ideje ali trenutne situacije lahko tudi priložiš do 3 fotografije
lokacije, na kateri se bo izvedla lokalna akcija. Slike ne smejo presegati velikosti 5
MB oz. 3000 x 3000 pikslov.

Označi:
X

Razumem pogoje prijave projekta Zunaj.

X

Želim prejemati novice o nadaljnjem poteku projekta.

Datum

Podpis

