1. Anotace projektu
*V maximálně 10 větách představte váš projekt tak, abyste odpověděli na otázky: KDO, CO BUDETE
DĚLAT a CO SE TÍM ZMĚNÍ. Anotaci prosím formulujte ve 3. pádu (např. Jana Nováková chce s
pomocí dalších aktivních lidí upravit park na návsi. Plánují zde s podporou obce organizovat
pravidelné sousedské akce a vytvořit tak prostor k sousedskému setkávání). V případě schválení vaší
podpory tuto anotaci použijeme jako podklad k propagaci vašeho projektu. Text může být použit i
jako citace.
2. Tým a motivace
Představte váš tým (počet členů, vaše společná historie a úspěchy) i co vás vede k tomu, že chcete
společně změnit místo, kde žijete.
3. Kde
Popište místo, kde budete projekt realizovat, a jaký k němu má váš tým vztah. Nezapomeňte zmínit i
velikost a také to, zda váš projekt zasáhne celou obec či pouze její část.
4. Popis výchozí situace
Co nejvýstižněji popište, jaký je současný stav ve vaší obci a místní komunitě, s ohledem na to, co
chcete projektem změnit. Nezapomeňte také krátce zmínit, jaké aktivity pro místní se zde již konají a
kolik lidí se jich účastní.
5. Co chcete projektem změnit
Napište nám, proč považujete projekt důležitý, a co chcete skrze jeho realizaci v místní komunitě
změnit k lepšímu.
6. Pro koho
Napište, pro koho projekt děláte, a jaké skupiny obyvatel projekt pozitivně ovlivní. Zkuste odhadnout
počet místních, kteří se aktivně zapojí, i těch, kteří budou pasivními účastníky. Uveďte také, jak jste u
lidí v místě konání vašeho projektu zjišťovali zájem o váš projekt a jaký byl výsledek zjišťování.
7. S kým
Napište, jaké další osoby či organizace budou s vaším týmem na projektu spolupracovat a jak
konkrétně budou zapojeni. Nezapomeňte také zmínit, zda plánujete spolupracovat s vedením obce a
jaké máte aktuálně vztahy.
8. Cíle projektu
Čeho chcete vaším projektem dosáhnout? Co je to, co budete na konci projektu považovat za úspěch
nebo naopak neúspěch?Jaké konkrétní změny byste na konci projektu rádi viděli?
9. Aktivity
Popište, jaké aktivity se budou v rámci projektu konat, a jak přispějí k naplnění cílů vašeho projektu.
10. Harmonogram
Napište předpokládaný časový plán aktivit popsaných výše

