ГО ЗВЕЗДАРА
КОМИСИЈА ЗА СПОРВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА
2013.ГОДИНУ

Формулар за подношење извештаја- наративног и финансијског
Пoтребно je приложити фото документацију о реализацији пројекта, као и публикације и
други штампани материјал који је настао током реализације пројекта
1.

Основне информације о пројекту

Датум подношења
извештаја

Назив пројекта и
број уговора:
Назив водеће
организације која
подноси пројекат:
1
Назив партнерских
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организација:

3.
4.
5.

Трајање пројекта:

Тражена
средства:

Навести

Навести

датум

датум

почетка:

завршетка:
Износ:

Одобрена

Износ:

средства:

2. Скраћена верзија пројекта који је реализован (до 100 речи):

3. Подаци о организацији – подносиоцу пројекта
Назив орагнизације:
Адреса организације:
Телефон/ факс:
Е-маил адреса:
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3.1. Навести адресу где је пројекат реализован:
Адреса:
Име и презиме одговорне особе
и контакт телефон:

3.2. Навести број и категорију обухваћених корисника пројеком:
Корисници-редовна популација,
деца и млади без родитељског
старања или проблемима у
друштв.понашању,, старе и
особе са инвалидитетом, жртве
насиља и др.
Број корисника

директних

индиректних

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТА
4. Опис проблема којим се пројекат бавио – (до 10 редова)

5. Циљне групе ( Навести кориснике (директне и индиректне) услуга пројектних активности –
(до 10 редова)

6. Партнерства у пројекту (Навести партнере и њихову улогу у пројекту – 10 редова)
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7. Ваша оцена реализације програма и опис постигнутих резултата
(до 5 редова):

8. Наведите који су медији пратили реализацију програма
(приложити прес-клипинг)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТА
9. БУЏЕТ ( навести да ли је подносилац пројекта део средстава
обезбедио из неког другог извора- навести износ и извор финансирања)
Укупан износ вредности пројекта:
Извори финансирања:
1.

ГО Звездара 2013.

Износ:

Извор финансирања:
2.

Износ:

Извор финансирања:
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9.1. БУЏЕТ- реализована средства која су одобрена по конкурсу ГО
Звездара
ВРСТА ТРОШКОВА

A.

одобрена

реализована

средства

средства

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТОТАЛ
Б.

ТРОШКОВИ АКТИВНОСТИ

ТОТАЛ
В.

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

ТОТАЛ
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА: (A+Б+В)=

* Сваки приказани трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама
рачуна, уговора или документа који је основ за исплату носиоца програма и
изводима из банке којима се документује плаћање
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10. Сагласност свих партнера који су учествовали у реализацији пројекта
да су наведени елементи наративног и финансијског извештаја тачни
Назив партнерске организације

Име и презиме овлашћеног

Потпис и печат:

представника
1.
2.
3.
4.
5.
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