SHIP Заявка на місцеві міні-ґранти 2022

Перш ніж заповнити дану заявку, перегляньте Вказівки щодо подання заявок на отримання місцевих міні-ґрантів.
Будь-які запитання щодо заявки можна надіслати на адресу SHIP@co.anoka.mn.us

Інформація про організацію/групу
Дата заповнення
Назва організації/групи
Адреса організації/групи
Приблизна кількість членів
спільноти або групи, на яких вплине
цей проект
Контактна особа
Номер телефону контактної особи
Адреса електронної пошти
контактної особи

Історія організації/групи

Напишіть коротку історію вашої організації/групи.

Інформація про проект
Мета проекту

Яка ціль/мета даного проекту?
Цілі проекту повинні сприяти
розвитку принаймі одного з
трьох основних напрямків,
перелічених на листку з
Вказівками.

Anoka County Public Health & Environmental Services
2100 3 rd Ave, Suite 600
Anoka, MN 55303
SHIP@co.anoka.mn.us
www.goanokacounty.org
Supported by the Statewide Health Improvement Partnership, Minnesota Department of Health

Опис
Надайте
загальний
опис
проекту з поясненням, для чого
потрібний даний проект. Будь
ласка, перелічіть будь-які інші
організації або партнерства, які
можуть брати участь у цьому
проекті (якщо такі існують).
Рівноправний доступ до
можливостей покращити стан
здоров’я
Будь ласка, опишіть, як даний
проект збільшує можливості, які
інакше не були б доступними
або досяжними для цієї групи
населення.
План дій та часові рамки
Перелічіть заходи необхідні для реалізації проекту та часові рамки їх завершення.
При потребі додайте більше рядків.
План дій/Заходи
Приклад: Запросити мешканців стати членами комітету з планування нового
клубу для спільних прогулянок, який ми хочемо створити в нашій спільноті для
людей похилого віку.
Приклад: Придумати назву та логотип для нашого клубу для спільних прогулянок,
щоб члени громади розпізнавали події, які ми проводимо.
Приклад: Створити карту пішохідних маршрутів по околицях та роздрукувати
плакати, які згодом потрібно вивішати у кожній будівлі.

Термін реалізації

Приклад: Провести урочисте відкриття нашого клубу для спільних прогулянок.

Серпень 2022

Травень 2022
Червень 2022
Червень 2022

Бюджет
Перерахуйте усі передбачені бюджетні витрати, такі як обладнання, матеріали, плата за навчання, друк
тощо. За потреби додайте більше рядків. Будь ласка, додайте посилання на конкретні предмети. Усі
узгоджені та затверджені товари будуть придбані безпосередньо програмою SHIP округу Анока.*
Добровільні внески до
Стаття бюджету
Коротке пояснення
Вартість ($)
бюджету
Лавки вздовж пішохідного
маршруту служитимуть
місцем для відпочинку
$200 за роботу по
Приклад: Лавки
$2,000
мешканців під час
встановленню лавок
прогулянок.
Приклад: Друковані
плакати

Плакати з картами
маршрутів та рекламою
клубу для спільних
прогулянок.

$250

Загальна сума запиту:
* Кошти не можуть використовуватися на оплату праці / монтажу, алкоголю / незаконних речовин, капітального
ремонту, одягу, лобіювання, членства у фітнес-центрах, розіграшів, тощо. Схвалення товарів буде проведено
фінансовими консультантами MDH SHIP за супроводом SHIP округу Анока.

План ревізії
Що б вказувало вам , що цей
проект відбувся успішно?
SHIP вимагає, щоб усі проекти
проходили ревізію. Чи готові ви
співпрацювати з персоналом SHIP,
щоб скласти план ревізії?
☐ Так
☐ Ні
Діяльність проекту а майбутньому
Що ви плануєте зробити для
забезпечення діяльності проекту
після завершення фінансування?
Зв’язок з населенням
До кого потрібно донести
інформацію про даний проект –
члени спільноти, лідери громад,
тощо?
Як ви будете спілкуватись з цими
групами населення?

Підписуючи цю проектну заявку, Ви погоджуєтесь:
•
•
•
•

•

З тим, що проект знаходиться в окрузі Анока, штат Мінесота.
На протязі 5-10 робочих днів з моменту подачі запиту надавати обновлення щодо статусу проекту,
включаючи (але не обмежуючись) терміни реалізації, витрати по бюджету і заходи.
Проводити оцінювання проекту та надавати зібрані дані. Співробітники SHIP готові допомогти в процесі
оцінки, включаючи планування та збір даних.
Надсилати відгуки (включаючи фотографії, цитати, відео, тощо), які висвітлюють ваш проект.
Співпрацювати з SHIP округу Анока на постійній основі на протязі ґрантового періоду, доповідати про
прогрес та розповісти принаймі одну успішну історію, що відбулася до завершення терміну дії міні-ґранту.

___________________________________
Підпис
___________________________________
Дата

Заповнену заявку і запитання надсилайте на адресу SHIP@co.anoka.mn.us

