Формуляр за включване на граждански организации в база данни с актуални инициативи на НПО и техните
потребности от допълваща подкрепа.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на
документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.
За да се включите в базата данни, е необходимо да попълните онлайн формуляра на www.ngo.dfbulgaria.org
👆

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Име на организацията
Юридическа форма на регистрация
Защо е създадена организацията? Какво иска да постигне?
Сфера на работа
Кога е създадена организацията?

Б. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Офис адрес
Интернет страница
Фейсбук страница/профили в други социални мрежи
Лице за контакт
Имейл за връзка
Телефонен номер

В. ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ:
12.
13.
14.
15.

Кои са основните ви инициативи/дейности, планирани за изпълнение в следващите 6 месеца?
В кое населено място (места) ще реализирате инициативите си?
Какъв е профилът на целевата група, с която/в полза на която са предстоящите ви дейности?
Моля, запишете и приблизителен брой представители на съответната целева група.
Освен оперативните дейности за следващите 6 месеца планирате ли и други специфични,
като: кампания за набиране на средства; кампания за набиране на доброволци;
информационна кампания за популяризиране на организацията; застъпническа кампания по
конкретна тема; разработване на проектно предложение; процес на стратегическо
планиране.

Г. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ:
16.
17.
18.
19.

От какъв обем финансови ресурси имате нужда за следващите 6 месеца?
С каква част от необходимите ви средства разполагате в момента или очаквате по договор за
изпълнение на планираните дейности?
От какъв тип нефинансови ресурси имате нужда за следващите 6 месеца?
Ако имате възможност да ползвате безплатно експерт, който да консултира екипа ви, за какъв
тип задачи бихте го ангажирали?
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