μα

όδ

1. ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣH

ειγ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τέταρτος Κύκλος)

Υπ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής προτού συμπληρώσετε
την Αίτηση.

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επωνυμία

Επωνυμία (στα Αγγλικά)

Πόλη

1

Τ.Κ.

Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)

Έτος ίδρυσης

Νομική μορφή
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Κοιν.Σ.Επ.)

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)
Ίδρυμα

Σωματείο

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

μα

Άλλη (παρακαλώ
συμπληρώστε)

Υπ
όδ
ειγ

Ονοματεπώνυμο ατόμου που υποβάλλει την αίτηση

Ιδιότητα στην οργάνωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που διαφέρει
από το άτομο που υποβάλλει την αίτηση)
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Περιγραφή της οργάνωσής σας (έως 250 λέξεις)

Περιγράψτε τον σκοπό, τους τομείς δραστηριοποίησης, τη γεωγραφική εμβέλεια, το κοινό στο οποίο απευθύνεται
και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος.

2. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης της οργάνωσής σας (έως 150
λέξεις)

3. Οικονομικά στοιχεία (2019)

μα

Έσοδα (συνολικά)

Υπ
όδ
ειγ

Έξοδα (συνολικά)

4. Προϋπολογισμός (2020)
Έσοδα (συνολικά)

Έξοδα (συνολικά)

5. Αριθμός έμμισθου προσωπικού
Πλήρης
Απασχόληση

Μερική
Απασχόληση
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6. Αριθμός απασχολούμενων (ενεργών) εθελοντών

7. Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση χρηματοδότησης σε κάποιο από τα
παρακάτω ιδρύματα;
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα
Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
Costas M. Lemos Foundation
Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη
Όχι

Υπ
όδ
ειγ

μα

Άλλο Κοινωφελές
Ίδρυμα (παρακαλώ
αναφέρατε)

8. Έχετε λάβει στο παρελθόν χρηματοδότηση από κάποιο από τα
παρακάτω ιδρύματα;

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα

Φιλανθρωπική Οργάνωση "Hellenic Hope"
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
Costas M. Lemos Foundation
Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη
Όχι
Άλλο Κοινωφελές
Ίδρυμα (παρακαλώ
αναφέρατε)
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9. Από πού μάθατε για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»;
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Εκδήλωση Ανακοίνωσης Δημόσιας
Πρόσκλησης

Άλλο (παρακαλώ
περιγράψτε)

10. Η Αιτούμενη Δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλη οργάνωση;
Ναι
'Οχι

Υπ
όδ
ειγ

μα

Για να συνεχίσετε την υποβολή της αίτησής σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επόμενο".
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μα

Υπ
όδ
ειγ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τέταρτος Κύκλος)

2. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επωνυμία

Επωνυμία (στα Αγγλικά)

Πόλη

6

Τ.Κ.

Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)

Έτος ίδρυσης

Νομική μορφή
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Κοιν.Σ.Επ.)

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)
Ίδρυμα

Σωματείο

μα

Άλλη (παρακαλώ
συμπληρώστε)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπ
όδ
ειγ

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου επικοινωνίας

Ιδιότητα στην οργάνωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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1. Περιγραφή της συνεργαζόμενης οργάνωσης (έως 200 λέξεις)

Περιγράψτε τον σκοπό, τους τομείς δραστηριοποίησης, τη γεωγραφική εμβέλεια, το κοινό στο οποίο απευθύνεται
και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος.

2. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης της συνεργαζόμενης οργάνωσης
(έως 100 λέξεις)

Υπ
όδ
ειγ

μα

Για να συνεχίσετε την υποβολή της αίτησής σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επόμενο".
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μα

Υπ
όδ
ειγ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τέταρτος Κύκλος)

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

1. Τίτλος αιτούμενης δράσης

2. Τίτλος αιτούμενης δράσης (στα Αγγλικά)
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3. Περιγραφή αιτούμενης δράσης (έως 400 λέξεις)

Περιγράψτε τους βασικούς στόχους της δράσης και την κοινωνική ανάγκη που αποσκοπεί να υπηρετήσει, τη
μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, τα στοιχεία καινοτομίας και τον τρόπο διασφάλισης της
βιωσιμότητάς της καθώς και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα/παραδoτέα.

Σε περίπτωση που η αιτούμενη δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με άλλη οργάνωση, επιπλέον των
παραπάνω, περιγράψτε τη φύση της συνεργασίας και τον ρόλο της κάθε οργάνωσης (το συνολικό όριο
διαμορφώνεται σε 500 λέξεις).

4. Θεματική ενότητα
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, στην οποία εμπίπτει η
Υποστήριξη δράσεων για το Παιδί - Παιδί και
Υγεία ( Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου)

Υπ
όδ
ειγ

Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία
(Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

μα

δράση για την οποία αιτείσθε χρηματοδότησης.

Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας (ΤΙΜΑ
Κοινωφελές Ίδρυμα)
Υποστήριξη δράσεων για το Παιδί - Παιδί και
Περιβάλλον (Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη)

Υποστήριξη δράσεων για το Παιδί - Παιδική
Προστασία (Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic
Hope)

Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος - Προστασία θαλάσσιων και
παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές
Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος- Προστασία δασικών και άλλων
χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos
Foundation)

5. Περιγραφή της ομάδας στόχου και του εκτιμώμενου αριθμού
επωφελούμενων της δράσης (έως 150 λέξεις)
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6. Αναλυτική περιγραφή του προϋπολογισμού της δράσης

Υπ
όδ
ειγ

μα

Για να συνεχίσετε την υποβολή της αίτησής σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επόμενο".
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μα

Υπ
όδ
ειγ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τέταρτος Κύκλος)

4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
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1.Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» προσφέρει στις οργανώσεις που λαμβάνουν
χρηματοδότηση δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (επιμόρφωση,
mentoring, συμβουλευτική, ευκαιρίες δικτύωσης), ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητά τους και η βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό,
παρακαλούμε επιλέξτε ένα ή περισσότερους τομείς, στους οποίους θεωρείτε ότι
η οργάνωσή σας χρειάζεται ανάπτυξη:
Ανάπτυξη και βελτίωση του οράματος/αποστολής/στρατηγικής
Βελτίωση διαφάνειας/λογοδοσίας και εξωτερικής επικοινωνίας
Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης
Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (συμπ. εκπαίδευση προσωπικού)
Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης εθελοντών (συμπ. εκπαίδευση εθελοντών)
Βελτίωση των διαδικασιών δικτύωσης και διαβούλευσης με τις ομάδες στόχους και άλλους φορείς
Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας

2. Περιγράψτε τις συγκεκριμένες ανάγκες του φορέα σας για ανάπτυξη

Υπ
όδ
ειγ

200 λέξεις)

μα

ικανοτήτων στους τομείς που επιλέξατε στην παραπάνω ενότητα (4.1) (έως
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μα

5.

Υπ
όδ
ειγ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τέταρτος Κύκλος)

Συναίνεση συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συναινώ στη συλλογή των προσωπικών δεδομένων που έχω συμπληρώσει από τους
χρηματοδότες του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» με σκοπό την επεξεργασία και αξιολόγηση
της ανωτέρω αίτησης συμμετοχής στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος.

Για να ολοκληρωθεί η αίτησή σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Τέλος".
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