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Lions Clubs Апликација за финанцирање 

 

Ве молиме пополнете ги празните места со информации. Сите одговори треба да 
бидат на англиски. Доколку би соработувале со локална организација за лица со 
посебни потреби, заедно со апликацијата треба да доставите меморандум за 
соработка. 
Лимитот од 10 страни треба да се запази, без да се брои насловната страна 
подолу. 

 

Име на Лајонс клубот__________________________________________________ 

Лице за контакт:_______________________________________________________ 

Позиција/Звање:______________________________________________________ 

Име на проектот:______________________________________________________ 

Износ на бараните финансиски средства (во американски долари):______ 

Времетраење на проектот (во месеци): _______   

Предложен почетен датум: ________________ Краен датум: ______________ 

 

Кои од следниве области се опфатени со предложените проектни 
активности? (Штиклирајте ги областите кои се применливи): 
 

_______ ЦЕЛ 1: Подобрување на образовните можности за деца со пречки во видот (CwVI) 

_______ ЦЕЛ 2: Рано откривање и лекување на оштетување на видот 
_______ ЦЕЛ 3: Покревање на јавната свест за инклузија на учениците со оштетен вид 

_______ ЦЕЛ 4: Воспоставување на функционален центар за поддршка на лица со оштетен вид. 
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1. Ве молиме напишете резиме на предложениот проект. Описот 
треба да ја вклучи главната цел на проектот, поединечните цели, 
активностите како би се постигнала секоја цел, очекуваните резултати и 
исходот, локацијата и очекуваниот број на корисници.  
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 4 страници) 

 

 

 

2. Ве молиме наведете ги главните активности со временски рокови 
за завршување на истите во времетраење на предложениот проект. 
Дадете информации во табелата подолу. Под тебелата наведете детали 
за спроведувањето на секоја активност.  
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница) 
 

Активност Jул Авг Сеп Окт Ное Дек Јан Фев Мар 

1.                  

2.          

3.          

4.          

 

Детали: 
1.   
2. 
3. 
4. 
 

 

3. Ве молиме образложете ја потребата на предложениот проект. Во 
образложението наведете начини како проектот ќе одговори на 
еминентните потреби на предложените корисници, на кои допрва 
треба да им се посвети соодветно внимание; и/или демонстрирајте 
јасна поврзаност со проектот CwVI. 
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница)  
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4. Дали вашиот клуб планира да соработува со други организации, 
владини агенции, итн. во постигнувањето на целите на проектот? 
Ако ќе соработува, ве молиме објаснете како. Доколку ќе 
соработувате со локална организација за лица со посебни потреби, 
заедно со апликацијата треба да доставите меморандум за 
соработка.  
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница) 

 

5. Ве молиме приложете детален буџет во дадената табела. Под 
табелата, како забелешки, детално опишете ја секоја ставка. 
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 2 страници; се прифаќаат и 
прилози) 

 

Опис Буџет 
(USD) 

1. Патни трошоци и дневница   

1a.  

1b.  

2.Опрема и потрошен материјал  

2a.  

2b.  

3.Програмски активности  

3a.  

3b.  

4.Други директни трошоци (на пример, кирија, комуналии, сметки и 
сл.) 

 

4a.  

4b.  

Вкупно   
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Белешки за буџетот: 
1a. објаснување  
1b. објаснување 
2a. објаснување  
2b. објаснување 
итн.  
 

6. Ве молиме направете план за мониторинг и евалуација на 
проектот, вклучувајќи ги очекуваните резултати/исходи, индикатори и 
таргети за секоја од целите на проектот. Подолу имате предложен 
формат.  
(Ве молиме да го ограничите вашиот одговор во 1 страница) 
 

Резултати/ 
исходи  

Индикатори  Таргети Френквенција/ 
зачестеност  

Цел 1: Повторете ја целта на проектот 

Првиот очекуван 
резултат или 
исход за цел 1 

листајте ги 
индикаторите кој 
ќе се користи за 
мерење на успехот 
за наведените 
исход.  

листајте ги 
таргетите за секој 
индикатор.   

нагласете колку 
често секој 
индикатор ќе биде 
измерен.  

Вториот очекуван 
резултат или 
исход за цел 1 

   

Цел 2:  
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Цел 3:  

    

    

 

* Индикаторите мерат одредена карактеристика или димензија на резултатите од 
проектот (резултати и исходи) врз основа на временската рамка на проектот и основната 
теорија на промена. 
Во принцип, резултатите се директно поврзани со активностите на програмата, додека 
исходите на проектот резултираат со дадените програмски достигнувања, за кои не е 
единствено одговорен.  

 
Крај на апликацијата 


